ΤΕΛΙΚΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ !!!!!!!
Συναδέλφισσες – οι
Σε συνέχεια της προχτεσινής μας ανακοίνωσης, σας ενημερώνουμε
ότι ΔΥΣΤΥΧΩΣ ψηφίστηκε στη Βουλή η (Ν)τροπολογία που ορίζει ότι
έχουν δικαίωμα διορισμού ως Δικαστικοί Αντιπρόσωποι ΜΟΝΟ οι
συνάδελφοι με Α΄ & Β΄ βαθμό. Έτσι αποκλείονται οι συνάδελφοι με Γ΄
& Δ΄ βαθμό, ενώ είχαν αποκτήσει το δικαίωμα αυτό με το άρθρο 19
παρ. ιβ του ν. 4071/2012, το οποίο κατάργησαν με την συγκεκριμένη
(Ν)τροπολογία.
Καταγγέλλουμε
αυτή
την πραξικοπηματική
ενέργεια της
Κυβέρνησης, την οποία θεωρούμε παρέμβαση στη Δικαιοσύνη, αλλά
και βλαπτική για τον κλάδο μας. Και τούτο διότι – είναι φανερό – πως
αφ’ ενός τώρα πλέον δεσμεύεται το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου να
αποκλείσει (με νόμο) τους Γ΄ & Δ΄ βαθμούς, αφ’ ετέρου αποκλείεται
μεγάλη μερίδα συναδέλφων από το διορισμό τους ως Δικαστικοί
Αντιπρόσωποι. Να τονίσουμε μάλιστα πως η μονομερής αυτή ενέργεια
από την μεριά της Κυβέρνησης έγινε σε μια περίοδο που – υποτίθεται
– ότι είναι ανοιχτός και σε εξέλιξη ο διάλογος της ΟΔΥΕ για τα
εκλογικά. Σε μια στιγμή επίσης που διπλασιάζεται ο αριθμός των
εκλογικών τμημάτων και θα «χωράγανε» ΟΛΟΙ, αποφάσισαν να κοπεί
ικανός αριθμός Δικαστικών Υπαλλήλων, με φυσικό επακόλουθο
(σχεδόν βέβαιο) να πρέπει να διοριστούν και υπάλληλοι πτυχιούχοι
Νομικής και άλλων κλάδων, για να καλυφτούν όλα τα εκλογικά
τμήματα.
Αλήθεια συνάδελφοι ΠΟΥ ΗΤΑΝ Η ΟΔΥΕ ενώ κατατέθηκε και
ψηφίστηκε η (Ν)τροπολογία;;; ΠΟΥ ΗΤΑΝ Η ΟΔΥΕ από την ώρα της
κατάθεσης της στη Βουλή, μέχρι την στιγμή της ψήφισης της;;;;;;;
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΟΔΥΕ για να διαμαρτυρηθεί και να την καταγγείλει;;;
Συναδέλφισσες – οι
Εκλέγουμε εκπροσώπους για να υπερασπίζονται και να προωθούν
τα εργασιακά και οικονομικά δικαιώματα μας. ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ;;;;;;;

Εκτός εάν το φίλα προσκείμενο στην Κυβέρνηση
προεδρείο της ΟΔΥΕ, θεωρεί αυτά αμελητέα γεγονότα
ή είχε και έχει την ίδια άποψη!!!!!!!!!!
Αναρωτιόμαστε επίσης αν η ΟΔΥΕ πρόβαλε κατά τις
διαπραγματεύσεις για τα εκλογικά, τις εναλλακτικές προτάσεις για
την κάλυψη των αναγκών των Πρωτοδικείων σε προσωπικό, για τη
διεκπεραίωση της εκλογικής διαδικασίας (προτάσεις που έγκαιρα
έχουμε γνωστοποιήσει στην ΟΔΥΕ, αλλά και σε σας στην προηγούμενη
ανακοίνωση μας). Και αν δεν το έπραξε, γιατί δεν πρότεινε αυτές τις
προτάσεις
προκειμένου
να
μην
ψηφιστεί
ειδικά
αυτή
η
(Ν)τροπολογία;;; Θυμίζουμε ότι ΟΛΗ η – δήθεν – δικαιολογητική βάση
για την ψήφισή της, είναι η εξυπηρέτηση της εκλογικής εργασίας στα
Πρωτοδικεία!!!
Αγαπητοί μας εκπρόσωποι της ΟΔΥΕ, γνωρίζει η Κυβέρνηση ότι
εκλογική διαδικασία ΔΕΝ είναι ΜΟΝΟ η δουλειά στα Πρωτοδικεία;;; Κι
αν δεν το γνωρίζει, γιατί δεν κάνατε τα αδύνατα δυνατά να το μάθει,
πριν προβεί σε μονομερείς ενέργειες;;;
Καλούμε την Κυβέρνηση στην επικείμενη Υπουργική Απόφαση για την
συγκρότηση των εκλογικών συνεργείων, να κατανείμει σωστά το
προσωπικό των Δικαστικών Υπηρεσιών (σχεδόν ΟΛΕΣ οι υπηρεσίες να
πάνε στα Πρωτοδικεία), έτσι ώστε να διεκπεραιωθούν ομαλά και
εύρυθμα οι εκλογικές ανάγκες προεκλογικά και μετεκλογικά, σε
Εισαγγελίες και Πρωτοδικεία.
Καλούμε την Κυβέρνηση να αναγνωρίσει το προσφερόμενο ποιοτικό
έργο των Δικαστικών Υπαλλήλων για τη διενέργεια των Εκλογών και
να αποφεύγει μονομερείς ενέργειες σε βάρος ενός κλάδου, που είναι
απαραίτητος κρίκος στην όλη εκλογική διαδικασία.

Καλούμε τους εκπροσώπους μας στο προεδρείο ΟΔΥΕ να
ανταποκριθούν στο έργο και στο ρόλο που τους έχουν
αναθέσει οι συνάδελφοι!!!!!!!!!!
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